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ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತಾಡಣತ್ತವೆ ಎಂಬಣದರ ಅನಣಭವ ಸಾಕಷ್ಣು ಜನಕ್ೆೆ ಬಂದಿರಲಣ ಸಾಕಣ. ಆ ದಿನ ನನನ 
ತ್ಂದೆ ಒಂದಣ ಅಂಗಡಿಯ ಎದಣರಿಗೆ ಚಿಕೆ ಮಗಣ ನಂತ್ದದನಣನ ಕಂಡರಣ. ಕ್ೆೊಂಡಣಕ್ೆೊಳುುವಷ್ಣು ದಣಡಣು 
ಅವನ ಹತ್ತತರವಿರಲಿಲಲ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಅವನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಣು ಹಣ್ ಕ್ೆೊಟ್ುರಣ. ಆ ಹಣಡಣಗನಣ ಸಾಕಷ್ಣು 
ಉಪಕ್ಾರ ಪಡೆದಂತೆ ನೆೊೋಡಣತ್ತ ಅವರನಣನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಣ ಒತಾತಯಿಸಿದನಣ.  
ನಾನಣ ಮತ್ಣತ ನನನ ಬಳಗದವರೆಲಲ ಮೊದಲ ಸಲ ಜೊೂ ಧಾರ್ಮಿಕರ ಹನಣಕೆ ಈ ಹಬಬದಲಿಲ  ಅವರ 
ಜತೆ ಪಾಲಣಗೆೊಂಡೆವು. ಆಗ ನನನ ವಯಸಣು ಐದಣ ವರಣಷ್ದಷ್ಟುರಬೆೋಕಣ.   
 



 



 

 

 

 

 

1940 ರಲಿಲ ನನನ ತ್ಂದೆ ಜಪಾನದ ಹಾಯ 
ಕರ್ಮಷ್ನನನ ಮಣಖ್ೂಸಥರ ಪದದಲಿಲದದರಣ.  
ಜಪಾನದ ರಾಯಭಾರಿ ಎಂದಣ  
ಯಣರೆೊೋಪದಲಿಲಯ ಲಿಥಣಆನಯಾ ಎಂಬ ಚಿಕೆ 
ದೆೋಶದಲಿಲದದರಣ.  
ನನನ ತಾಯಿ, ತ್ಂದೆ, ನನನ ಚಿಕೆಮಮ ಸೆತ್ಣುಕ್ಾ, 
ಚಿಯಾಕಿ ಹಾಗಣ ಮೊರಣ ತ್ತಂಗಳ ಹಾರಣಕಿ 
ಎಂಬ ತ್ಮಮಂದಿರಣ ಇವರೆಲಲ ನನನ 
ಕಣಟ್ಣಂಬದವರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆಯ ಕಚೆೋರಿ ಕ್ೆಳ 
ಅಂತ್ಸಿತನಲಿಲ ಹಾಗಣ ನಾವೆಲಲರಣ ಮೋಲಿನ 
ಅಂತ್ಸಿತನಲಿಲ ಇರಣತ್ತತದೆದವು.     
 



 

 



ಮಣಂಜಾನೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಂದ ಹಕಿೆಗಳ ಇಂಪಾದ ದನ ಕ್ೆೋಳಸಣತ್ತತತ್ಣತ. ನಾವಿಬಬರಣ 
ನೆರೆಹೆೊರೆಯರ ಮಕೆಳ ಜತೆ ಉದಾೂನದಲಿಲ ಆಟ್ವಾಡಣತ್ತತದೆದವು. ಆ ಊರಲಿಲಯ 
ಮನೆಗಳು ಹಾಗಣ ಇಗರ್ಜಿ ನೊರಾರಣ ವರಣಷ್ ಹಳೆಯದಿರಬಹಣದಣ. ಕ್ೆಲ ಸಲ ನಮಮ 
ಕ್ೆೊೋಣೆಯಲಿಲ ನಾನಣ ಮತ್ಣತ ಚಿಯಾಕಿ ಜಮಿನ ಸೆೈನಕರ ಗೆೊಂಬೆ ಹಾಗಣ ಉಕಿೆನ 
ವಾಹನ ಆಟಿಗೆಗಳನಣನ ತೆಗೆದಣಕ್ೆೊಂಡಣ ಗಂಟೆಗಟ್ುಲೆ ಆಟ್ವಾಡಣತ್ತತದೆದವು.  ಒಂದಣ 
ದಿನ ನಜವಾದ ಸೆೈನಕರಣ ನಮಮನಣನ ಮಣತ್ತಬಹಣದಣ ಎಂದಣ ನಾವು ಆಗ 
ಎಣಿಸಿರಲಿಲಲ.   
 
ಜಣಲಾಯಿ ತ್ತಂಗಳನ ಆ ದಿನ ನಮಮ ಆಯಣಷ್ೂವನೆನೋ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ಣ. ನನನ ತಾಯಿ 
ಮತ್ಣತ ಚಿಕೆಮಮ,  ಚಿಯಾಕಿ ಮತ್ಣತ ನನನನಣನ ಒತಾತಯದಿಂದ ನದೆದಯಿಂದ ಎಬ್ಬಬಸಿ 
ಬಟೆು ಧರಿಸಲಣ ಆಗರಹಿಸಣತ್ತತದದರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಕಚೆೋರಿಯಲಿಲ. ಹೆೊರಬದಿಯಲಿಲ 
ಜನಜಂಗಣಳಯ ಗೆೊಂದಲ. ಇನಣನ ಮಣಂದೆ ಏನಾಗಣವದಣ ಎಂದಣ ತಾಯಿಯ 
ಮನದಲಿಲ ಅಳುಕಣ.  

 

 



 
 

 

ನಡಣಮನೆಯಲಿಲಯ ಕಿಟ್ಕಿಯಲಿಲಂದ ಹೆೊರಗೆ 
ಏನಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬಣದನಣನ ನೆೊೋಡಬೆೋಡಿ 
ಎಂದಣ ತ್ಂದೆಯವರಣ ಕಟ್ುಪಪಣೆ ಮಾಡಿದರಣ. 
ಆದರೊ ತೆರೆಮರೆಯಿಂದ ನಾನಣ ನೆೊೋಡಣತ್ತತದೆದ. 
ನಮಮ ಗೆೋಟಿನ ಎದಣರಿಗೆ ನೊರಾರಣ ಜನ 
ಸೆೋರಿದದರಣ. ನನಗೆ ತ್ತಳಯದ ಭಾಷೆಯಲಿಲ 
ಕಿರಣಚಣತ್ತತದದರಣ. ನಾನಣ ಅಲಿಲ ನೆರೆದಿದದ 
ಮಕೆಳನಣನ ನೆೊೋಡತೆೊಡಗಿದೆ. ಅವರಣ ಗೆೋಟಿನ 
ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನನನನಣನ ನೆೊೋಡಣತ್ತತದದರಣ. ಸಾಕಷ್ಣು 
ಮಕೆಳು ನನನ ವಯಸಿುನವರಣ. ದೆೊಡುವರಂತೆ 
ನದೆದಗೆಟಿುದದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಕೆಳ ಕಣ್ಣುಗಳು 
ಕೊಡ ಕ್ೆಂಪಾಗಿದದವು. ಅಷೆೊುಂದಣ 
ಶೋತ್ವಿರದಿದದರೊ ಮೈಮೋಲೆ ಉಣೆುಯ 
ಬಟೆುಗಳದದವು. ಅವಸರದಲಿಲ ಬಟೆು 
ಹಾಕಿಕ್ೆೊಂಡಂತೆ ಕ್ಾಣ್ಣತ್ತತತ್ಣತ. ಇವರಣ 
ಎಲಿಲಂದಲೆೊೋ ಬಂದಿದದರೆ ಇವರ 
ಸೊಟ್ಕ್ೆೋಸಣಗಳೆಲಿಲ ಎಂಬಣದಣ ನನನ ಪರಶ್ೆನ.  
 



 



 

 

 

“ಅವರಿಗೆ ಏನಣ ಬೆೋಕಣ?” ನಾನಣ ತಾಯಿಯನಣನ ಕ್ೆೋಳದೆ. “ಅವರಿಗೆ ನನನ ತ್ಂದೆಯ 
ಸಹಾಯ ಬೆೋಕಣ. ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆೋ ಹೆೊೋದರೆ ಅವರೆಲಲರಣ ಸಾಯಬಹಣದಣ ಇಲಲವೆ 
ದಣಷ್ುರಣ ಅವರನಣನ ಬಂಧಿಸಬಹಣದಣ. ” ನನನ ತಾಯಿ ತ್ತಳಸಿ ಹೆೋಳದಳು.  
 

ಕ್ೆಲ ಮಕೆಳು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ತ್ಂದೆಗಳ ಕ್ೆೈಗಳನಣನ ಹಿಡಿದಣ ನಂತ್ತದದರಣ. ಕ್ೆಲವರಣ 
ತಾಯಂದಿರನಣನ ಅಂಟಿಕ್ೆೊಂಡಿದದರಣ. ಒಂದಣ ಮಗಣ ದಾರಿಯ ಮೋಲೆ ಕಣಳತ್ಣ ಅಳುತ್ತತತ್ಣತ.  
ನನಗೊ ಅಳು ಬಂತ್ಣ.  
“ಡಾೂಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ” ಎಂದಣ ಬ್ಬನನವಿಸಿಕ್ೆೊಂಡೆ. ಅವರೊ ಕೊಡ ಮಕೆಳನಣನ 
ನೆೊೋಡಿರಬಹಣದಣ. ಗಣಂಪಿನಲಿಲ ಕ್ೆಲವರಣ ಸಣತ್ತಲಿನ ಬೆೋಲಿ ಹತ್ತತ ಒಳ ಬರಲಣ 
ಹವಣಿಸಣತ್ತತದದರಣ.  ನನನ ತ್ಂದೆಯ ಸಂಗಡಿಗರಾದ ಬೆೊೋರಿಸಾಲವಹ ಹಾಗಣ ಗಣಡಜ ಜನರ 
ಗಣಂಪಿಗೆ ಶ್ಾಂತ್ವಿರಲಣ ಕ್ೆೋಳಕ್ೆೊಳುುತ್ತತದದರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಗೆೋಟಿನ ಹತ್ತತರ ಹೆೊೋದರಣ. 
ತೆರೆಮರೆಯಿಂದ ಅವರಣ ಮಟ್ುಲಣಗಳನಣನ  ಇಳಯಣತ್ತ ಹೆೊೋಗಣವದನಣನ ನಾನಣ 
ನೆೊೋಡಣತ್ತತದೆದ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಹೆೋಳದದನಣನ ಜನರಿಗೆ ತ್ತಳಯಣವ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಅನಣವಾದಿಸಿ 
ಬೆೊೋರಿಸಾಲವಹ ಹೆೋಳುತ್ತತದದರಣ. “ನಮಮಲಿಲಂದ ಐದಣ ಜನರನಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ  ಪರತ್ತನಧಿ 
ಎಂದಣ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೆೊಡಿ” ಎಂದಣ ತ್ಂದೆ ಹೆೋಳದರಣ. 



 

 

 
 



 

 

 

ನನನ ತ್ಂದೆ ಆ ಐದಣ ಪರತ್ತನಧಿಗಳನಣನ ಭೆಟಿುಯಾದರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ಚಿೋನ, ಜಪಾನ, ರಶಯನ, ಫೆರಂಚ, ಜಮಿನ, ಆಂಗಲ 
ಮಣಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಬರಣತ್ತತದದವು. ಎಲಲರಿಗೊ ತ್ತಳಯಲೆಂದಣ ಅವರಣ ರಶಯನ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಮಾತಾಡಣತ್ತತದದರಣ. ನಾನಣ 
ಹೆೊರಗಿನ ಜನಜಂಗಣಳಯನಣನ ನೆೊೋಡಣತ್ತತದೆದ. ಸಣಮಾರಣ ಎರಡಣ ಗಂಟೆ ತ್ಂದೆಯವರಣ ಅವರ ಸಂಕಟ್ದ ಕತೆಯನಣನ 
ಕ್ೆೋಳುತ್ತತದದರಣ. ಇವರೆಲಲರಣ ನರಾಶರತ್ರಾಗಿದದರಣ. ತ್ಮಮ ತಾಯಿನಾಡಿನಂದ ಓಡಿ ಹೆೊರಬ್ಬದಿದದದರಣ. ಪೋಲಂಡದಲಿಲ ಜೊೂ 
ಧಮಿದ ಜನರನಣನ ನಾಝಿ ಸೆೈನಕರಣ ಕ್ೆೊಲೆ ಮಾಡತೆೊಡಗಿದದರಣ. ಅವರನಣನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಗಣರಿಪಡಿಸಣತ್ತತದದರಣ. ಅಲಿಲಯ್ಕೋ 
ಇದದರೆ ಸಾವು ನಶಿತ್. ಈ ಜನರೆಲಲ ಸೆೈನಕರನಣನ ತ್ಪಿಪಸಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದದರಣ. ನಾಝಿ ಸೆೈನೂವು ಪೋಲಂಡನಣನ 
ಆಕರರ್ಮಸಿತ್ಣತ.   

 
ನನನ ತ್ಂದೆ “ಯಾವದಾದರಣ ದೆೋಶದಲಿಲ ಆಶರಯ ಪಡೆಯಲಣ ನಮಮ ಈ ಐದಣ ಪರತ್ತನಧಿಗಳಗೆ ವಿಹಸಾ ನಾನಣ 
ಕ್ೆೊಡಬಹಣದಣ” ಎಂದಣ ಹೆೋಳದರಣ. ಹೆೊರಗಿದದ ನೊರಾರಣ ಜನರಣ ರಶಯದ ಮಾಗಿವಾಗಿ ಜಪಾನಕ್ೆೆ ಹೆೊೋಗಿ ಅಲಿಲಂದ 
ಬೆೋರೆ ಯಾವದಾದರೊ ದೆೋಶಕ್ೆೆ ಹೆೊೋಗಲಣ ಹವಣಿಸಣತ್ತತದದರಣ. “ಇದಣ ಸಾಧೂವೆೋ?” ಕ್ೆಲವರಣ ಕ್ೆೋಳುತ್ತತದದರಣ. “ನನನ ತ್ಂದೆ 
ವಿಹಸಾ ಕ್ೆೊಡಬಹಣದೆೋ?” “ಅದಣ ಶಕೂವೆೋ?” ವಿಹಸಾ ದೆೊರೆಯದಿದದರೆ ನಾಝಿ ಸೆೈನಕರಣ ಕ್ೆೊಂದಣ ಬ್ಬಡಬಹಣದಣ ಎಂಬ ಅಂರ್ಜಕ್ೆ 
ಇತ್ಣತ.    

 

“ನಾನಣ ಕ್ೆಲ ಪರಮಾಣ್ದಲಿಲ ವಿಹಸಾ ಕ್ೆೊಡಬಹಣದಣ. ಆದರೆ ನೊರಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಇಲಲ. ಅದಕ್ಾೆಗಿ ಜಪಾನ 
ಶ್ಾಸನದ ಅನಣಮತ್ತ ಪಡೆಯಬೆೋಕ್ಾಗಬಹಣದಣ. ” ತ್ಂದೆ ಹೆೋಳದರಣ. 



 



 

 

ಆ ರಾತ್ತರ ಎಲಲರಣ ನಮಮ ಮನೆ ಮಣಂದೆ ತ್ಂಗಿದರಣ. ಇಡಿೋ ದಿನದ ಪರಸಂಗಗಳಂದಾಗಿ 
ನಾನಣ ದಣಿದಣ ಮಲಗಿಕ್ೆೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ಅದಣ ಕರಾಳ ರಾತ್ತರಯಾಗಿತ್ಣತ. 
ಅವರಿಗೆ ಯಾವದಾದರೊ ಒಂದಣ ನಣ್ಿಯಕ್ೆೆ ಬರಬೆೋಕ್ಾಗಿತ್ಣತ. ನಾನಣ ಈ ಸಥಳಾಂತ್ರ 
ಹೆೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನನನ ಕಣಟ್ಣಂಬಕ್ೆೆ ತೆೊಂದರೆಯಾದರೆ ಹೆೋಗೆ? 
ನಾಝಿಗಳು ಸಣಮಮನೆ ಇರಬಹಣದೆೋ? ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೆೊೋದರೆ ಇವರೆಲಲ ಸತ್ಣತ 
ಹೆೊೋಗಬಹಣದಣ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಇಡಿೋ ರಾತ್ತರ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿಲ ಹೆೊರಳಾಡಣತ್ತತದದರಣ. ನನನ 
ತಾಯಿ ಅವರ ಮನಸಿುನಲಿಲಯ ಗೆೊಂದಲವನಣನ ಕಂಡಣ ಹಿಡಿದಿದದಳು.  
ಮರಣದಿನ ನನನ ತ್ಂದೆ ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನಕ್ೆೆ ನಾನಣ ವಿಹಸಾದ ಬಗೆ ೆವಿಚಾರಿಸಣವೆ ಎಂದಣ 
ಜನ ಜಂಗಣಳಗೆ ಹೆೋಳದರಣ. ಇದೆೋ ಯೋಗೂ ಎಂದಣ ನನನ ತಾಯಿ ಹೊಗಣಟಿುದಳು. 
ಕ್ೆೋಬಲದಿಂದ ಸಂದೆೋಶ ಕಳಸಣವದೆಂದಣ ನಶಿತ್ವಾಯಿತ್ಣ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ು 
ಸಂದೆೋಶವನಣನ ಗಣಡಜ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಿಗೆ ತ್ಲಣಪಿಸಿದನಣ.  
ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನದ ಉತ್ತರದ ದಾರಿಯನಣನ ಎಲಲರಣ ಕ್ಾಯಣವದನಣನ ನಾನಣ 
ನೆೊೋಡಣತ್ತತದೆದ. ಆ ಐದಣ ಪರತ್ತನಧಿಗಳು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆಯ್ಕ ಎಂದಣ ಕ್ೆೋಳಲಣ ಸಾಕಷ್ಣು 
ಸಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೆೊರಗೆ ಅಡಾುಡಣತ್ತತದದರಣ. ಗೆೋಟ್ಣ ತೆಗೆದೆೊಡನೆ ಜನ ಒಳನಣಗೆಲಣ 
ಪರಯತ್ತನಸಣತ್ತತತ್ಣತ.   

 



 



 

ಕ್ೆೊನೆಗೆೊಮಮ ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನದ ಉತ್ತರ ಬಂತ್ಣ. “ಇಲಲ” ಎಂದಣ ಹೆೋಳತ್ಣ. ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ಇಷೆೊುಂದಣ ದೆೊಡು 
ಸಂಖ್ೊಯಲಿಲ ವಿಹಸಾ ಕ್ೆೊಡಣವ ಅನಣಮತ್ತ ಇರಲಿಲಲ.  ಎರಡಣ ದಿನ ಇದೆೋ ಚಿಂತೆಯಲಿಲ ಕಳೆದವು.  ಸಥಳಾಂತ್ರ 
ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ೊ ಬೆಳೆಯಣತ್ತಲೆೋ ಇತ್ಣತ. ನನನ ತ್ಂದೆ ಮತೆೊತಮಮ ಶ್ಾಸನಕ್ೆೆ ಕ್ೆೊೋರಿಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸಿದರಣ. ಮತೆತ 
“ಇಲಲ”ವೆಂದೆೋ ಉತ್ತರ ಬಂತ್ಣ. ನಮಗೆ ಹೆೊರಬ್ಬೋಳಲಣ ಸಾಧೂವಾಗಣತ್ತತರಲಿಲಲ. ನನನ ತ್ಮಮ ಹಾಗಣ ಮೊರಣ 
ತ್ತಂಗಳ ಕೊಸಿಗೆ ಕಣಡಿಯಲಣ ಹಾಲಣ ಇಲಲದದರಿಂದ ಅಳುತ್ತತದದರಣ. 
 

ನನಗೊ ಮನೆಯಲಿಲ ಕಣಳತ್ಣ ಬೆೋಸರ ಬಂದಿತ್ಣತ. “ಇಷೆುಲಲ ಜನ ಇಲಿಲ ಏಕ್ೆ?”, “ಅವರಿಗೆ ಏನಣ ಬೆೋಕಣ?”, 
“ಅವರಣ ಇಲಿಲ ಏಕ್ೆ ಬಂದಿದಾದರೆ?”, “ಇವರಣ ಯಾರಣ?”, ಮಣಂತಾದ ಪರಶ್ೆನಗಳನಣನ ನಾನಣ ತ್ಂದೆಗೆ ಕ್ೆೋಳುತ್ತತದೆದ.   
ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ಈ ಪರಶ್ೆನಗಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ೆೊಡಲಣ ವೆೋಳ  ೆಹಿಡಿಯಣತ್ತತತ್ಣತ. “ಈ ನರಾಶರತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಬೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತತನಲಿಲಯ ಯಾವದಾದರೊ ಸಣರಕ್ಷಿತ್ವಿರಣವ ನಾಡಿದಲಿಲ ಹೆೊೋಗಲಣ ಪರವೆೋಶ ಪತ್ರ ಬೆೋಕ್ಾಗಿದೆ.  
ಇನೊನವರೆಗೊ ನಾನಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ೆೆ ನಾನಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಣವೆ. ” 
ಎಂದಣ ಶ್ಾಂತ್ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೆೋಳದರಣ.   
 
ನನನ ತ್ಂದೆ ಮೊರನೆ ಸಲ ಕ್ೆೋಬಲ ಕಳುಹಿಸಿದರಣ. ಅವರ ಕಣ್ುಲಿಲ ನೆೊೋಡಿದಾಗಲೆೋ ಉತ್ತರವೆೋನರಬೆೋಕಣ 
ಎಂಬಣದಣ ನನಗೆ ತ್ತಳಯಿತ್ಣ. ಆ ರಾತ್ತರ “ನನಗೆ ಏನಾದರೊ ಮಾಡಲೆೋ ಬೆೋಕಣ. ಶ್ಾಸನದ ಆಜ್ಞೆ ರ್ಮೋರಿದರೊ 
ಅಡಿು ಇಲಲ. ನಾನಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆೋ ಹೆೊೋದರೆ ದೆೋವರಣ ನನನನಣನ ಕ್ಷರ್ಮಸಲಾರ.”  ನನನ ತಾಯಿಗೆ 
ಹೆೋಳುತ್ತತದದರಣ. 



 
 



 
 
 
ಮರಣ ದಿನ ನಮಮಲಲರನಣನ ಒಂದಣ ಕ್ೆೊೋಣೆಯಲಿಲ ಕರೆತ್ಂದರಣ. ತಾವು ಏನಣ 
ಮಾಡಣವವರಿದೆದೋವೆ ಎಂಬಣದನಣನ ಹೆೋಳದರಣ. ನನನ ತಾಯಿ ಮತ್ಣತ ಚಿಕೆಮಮ 
ಮೊದಲೆೋ ನಶಿಯಿಸಿದದರಣ. ನಾವು ಈಗ ನಮಮ ಬಗೆ ೆಚಿಂತ್ತಸಣವದಕಿೆಂತ್ 
ಹೆೊರಗೆ ಇದದವರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಬೆೋಕಣ. ಅವರ ಸಿಥತ್ತಯಲಿಲ ನಾವಿದದರೆ ಏನಣ 
ಮಾಡಣತ್ತತದೆದವು ಎಂಬಣದರ ಅರಿವನಣನ ಅವರಣ ಈ ಮೊದಲೆೋ ಕ್ೆೊಟಿುದದರಣ. 
“ನಾನಣ ಆ ಮಕೆಳಲಿಲ ಒಬಬನಾಗಿದದರೆ  ಏನಣ ಮಾಡಬಹಣದಿತ್ಣತ. ನಾವು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡದಿದದರೆ ಆ ಮಕೆಳೆಲಲ ಸಾಯಣವವು. ” ಎಂದಣ ನಾನಣ ಹೆೋಳದೆ. ನಮಮಲಲರ 
ಮಾತ್ಣ ಕ್ೆೋಳ ತ್ಂದೆಯ ತ್ಲೆ ಮೋಲಿನ ಭಾರ ಕ್ೆಳಗಿಳದಂತೆ ಕ್ಾಣ್ತೆೊಡಗಿತ್ಣ.  
ನಾನೋಗ ನಶಿಂತ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಣವೆ ಎಂದಣ ಅವರಣ ಹೆೋಳದರಣ.   

 



 



 

 
 
 
ನನನ ತ್ಂದೆ ಹೆೊರಹೆೊೋಗಿ ತ್ಮಮ ನಶಿಯವನಣನ ಹೆೋಳದಾಗ 
ಜನಜಂಗಣಳ ಒಮಮಲೆ ಶ್ಾಂತ್ವಾಯಿತ್ಣ. ಬೆೊೋರಿಸಾಲವಹ 
ಅನಣವಾದಿಸಿ ಹೆೋಳುತ್ತತದದನಣ.  
“ನಮಮಲಲರಿಗೊ ನಾನಣ ವಿಹಸಾ ಕ್ೆೊಡಣವೆ. ನೋವು ಶ್ಾಂತ್ರಾಗಿ 
ದಾರಿ ಕ್ಾಯಬೆೋಕಣ.”  
ಕ್ೆಲ ಕ್ಷಣ್ ಹೆಪುಪಗಟಿುದಂತೆ ಜನರ ಗಣಂಪು ಸತಬಧವಾಯಿತ್ಣ. ಆ 
ಮೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲಲರೊ ಪರಸನನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ 
ನೆೊೋಡತೆೊಡಗಿದರಣ. ತ್ಮಮತ್ಮಮಲಿಲ ಅಪಿಪಗೆೊಳುತೆೊಡಗಿದರಣ. 
ತ್ಮಮ ಮಕೆಳನಣನ ಹೆಗಲ ಮೋಲೆ ತೆಗೆದಣಕ್ೆೊಳುತೆೊಡಗಿದರಣ. 
ನಾನಣ ಆ ಮಕೆಳನಣನ ಸದೆದಿತ್ನಾಗಿ ನೆೊೋಡಣತ್ತಲಿದೆದ.  
 



 



 



 



 
 

ನರಾಶರತ್ರೆಲಲ ನಮಮ ನೆಚಿಿನ ಉದಾೂನದಲಿಲ ವಾಸತವೂ 
ಮಾಡತೆೊಡಗಿದರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆಯಿಂದ ಬರಣವ ಕರೆಗಾಗಿ 
ಆತ್ಣರರಾಗಿದದರಣ. ನನಗೊ ಹೆೊರಹೆೊೋಗಲಣ ಅನಣಮತ್ತ 
ದೆೊರೆಯಿತ್ಣ.   
ಚಿಯಾಕಿ ಮತ್ಣತ ನಾನಣ ಉಳದ ಮಕೆಳ ಜತೆ 
ಆಟ್ವಾಡತೆೊಡಗಿದೆವು. ಕಟಿುಗೆಯ ಚಿಕೆ ಬಂಡಿಯಲಿಲ 
ನಾವು ಕಣಳತಾಗ ಅವರಣ ದೊಡಣತ್ತತದದರಣ ಹಾಗಣ ಅವರಣ 
ಕಣಳತಾಗ ನಾವು ದೊಡಣತ್ತತದೆದವು. ಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲಿಲ 
ನಾವು ಕಣ್ಣುಮಣಚಾಿಲೆ ಆಡಣತ್ತತದೆದವು, ಅವರಿಗೆ ನಮಮ 
ಮಾತ್ಣ ತ್ತಳಯಣತ್ತತರಲಿಲಲ ಹಾಗಣ ನಮಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆ 
ತ್ತಳಯದಣ. ಆದರೆ ಆಟ್ವಾಡಲಣ ಯಾವ 
ಅಡೆತ್ಡೆಗಳರಲಿಲಲ. ಆಟ್ವು ನಲಲಲೆೋ ಇಲಲ.  
 



ಇಡಿೋ ತ್ತಂಗಳು ಗಾೂರೆೋಜ ಎದಣರಿಗಿನ ಸಾಲಣ ಮಣಗಿಯಲಿಲಲ. ಬೆಳಗಣ ಮಣಂಜಾನೆಯಿಂದ 
ನಡಣರಾತ್ತರಯವರೆಗೆ ನನನ ತ್ಂದೆ ದಿನಾಲಣ 300 ವಿಹಸಾ ಕ್ಾಡಣಿಗಳನಣನ ಬರೆದಣ 
ಹಂಚಣತ್ತತದದರಣ. ಬಾಟ್ಲಿಯಲಿಲಯ ಶ್ಾಯಿ ಮಣಗಿದಣ ಹೆೊೋಗಣತ್ತತತ್ಣತ. ಮತೆತ ನೋರಣ ಹಾಕಿ  
ಇನನಷ್ಣು ವೆೋಳ  ೆಪೆನನನಂದ ಬರೆಯಲಣ ಸಿದಧರಾಗಣತ್ತತದದರಣ. ಒಬಬ ಜೊೂ ತ್ರಣಣ್ನಣ ವಿಹಸಾ 
ಕ್ಾಡಿಿನ ಮೋಲೆ ಠಸೆ ಹಾಕಲಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಣತ್ತತದದನಣ. ನನನ ತಾಯಿ ವಿಹಸಾ ಬರೆಯಲಣ 
ಮಣಂದೆ ಬಂದಳು. ಆದರೆ ತ್ಂದೆಯವರೆೋ ಅದಕ್ೆೆ ಒಪಪಲಿಲಲ. ಎಲಲ ಹೆೊಣೆ ತ್ಮಮ ಮೋಲೆಯ್ಕೋ 
ಇರಲಿ ಎಂದಣ ಅವರ ಲೆಕೆ. ನನನ ತಾಯಿ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಎಷ್ಣು ಜನ ಉಳದಿದಾದರೆ ಎಂಬಣದನಣನ 
ತ್ತಳಸಣತ್ತತದದಳು.  
ಒಂದಣ ದಿನ ತ್ಂದೆಯವರ ಪೆನನನ ಮೋಲೆ ಹೆಚಣಿ ಒತ್ತಡ ಬ್ಬದಿದದದರಿಂದ ಮಣಂದಿರಣವ ನಬಣಬ 
ಮಣರಿದಣ ಹೆೊೋಯಿತ್ಣ. ಎಷೆೊುೋ ದಿನಗಳಾದ ಮೋಲೆ ನಾನಣ ತ್ಂದೆಯನಣನ ನೆೊೋಡಣತ್ತತದೆದ. 
ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕ್ೆಂಪುಗಟಿುದದವು. ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ುಗೆ ಮಾತ್ಣ ಕೊಡ ಆಡಲಣ ಬರಣತ್ತತರಲಿಲಲ. 
ಕ್ೆೈಗಳೆಲಲ ಸೆೊೋತ್ಣ ಹೆೊೋಗಿದದವು. ಕ್ೆೈಗಳಗೆ ಸೆಳವು ಬರಣತ್ತತತ್ಣತ. ರಾತ್ತರ ಮಲಗಿದಾಗ ನನನ 
ತಾಯಿ ಅವರ ಕ್ೆೈಗಳನಣನ ಒತ್ಣತತ್ತತದದಳು. ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಣು ಆಯಾಸವಾಗಣತ್ತತತ್ಣತ. ವಿಹಸಾ 
ಬರೆಯಣವದನಣನ ನಲಿಲಸಿಬ್ಬಡಬೆೋಕ್ೆಂದಣ ಅನನಸಣತ್ತತತ್ಣತ. ಆದರೆ ನನನ ತಾಯಿ ಇನನಷ್ಣು ಕ್ಾಡಿ 
ಬರೆಯಲಣ ಹಣರಿದಣಂಬ್ಬಸಣತ್ತತದದಳು. “ಇನೊನ ಜನ ಕೊೂನಲಿಲ ನಂತ್ತದಾದರೆ.  ಅವರಿಗೊ ವಿಹಸಾ 
ಕ್ೆೊಡಣವ. ಅವರ ರ್ಜೋವ ಉಳಯಣವದಣ.” ತಾಯಿ ಮನಗಾಣಿಸಣತ್ತತದದಳು.  

 



 

 



 
 
 

 
 
ಪಶಿಮ ದಿಕಿೆನಂದ ಜಮಿನಯ ಸೆೈನೂವು ಹಾಗಣ ಪೂವಿ ದಿಕಿೆನಂದ ರಶಯನ 
ಸೆೈನೂವು ಲಿಥಣಆನಯಾದ ಮೋಲೆ ದಾಳ ಮಾಡಿ ಮಣತ್ತತಗೆ ಹಾಕಿತ್ಣ. ಮತ್ಣತ ಆ 
ದೆೋಶವನಣನ ತ್ಮಮ ಆಢಳತ್ದಲಿಲ ತೆಗೆದಣಕ್ೆೊಂಡಿತ್ಣ. ನನನ ತ್ಂದೆಯನಣನ ದೆೋಶ 
ಬ್ಬಟ್ಣು ಹೆೊರಬ್ಬೋಳಲಣ ಆದೆೋಶ ಕ್ೆೊಟಿುತ್ಣ. ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನ ಕೊಡ ಅವರನಣನ 
ಜಮಿನಗೆ ಹೆೊೋಗಲಣ ತ್ತಳಸಿತ್ಣ.  
 
ಆದರೊ ನಾವು ಹೆೊರಡಣವ ಕ್ೆೊನೆ ಗಳಗೆಯವರೆಗೆ ವಿಹಸಾ ಕ್ೆೊಡಣತ್ತಲೆೋ ಇದೆದವು. 
ಮಣಂದಿನ ಎರಡಣ ದಿನ ನಾವು ದಾರಿಯಲಿಲಯ ಹೆೊೋಟ್ಲಿಲನಲಿಲ ಇದಾದಗ ಕೊಡ ನಮಮ 
ಬೆನಣನ ಹತ್ತತ ಬಂದ ನರಾಶರತ್ರಿಗೆ ವಿಹಸಾ ಬರೆದಣ ಕ್ೆೊಡಣತ್ತತದೆದವು. ತ್ಂದೆಯವರ ಈ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬ್ಬಡಣವು ಇರಲಿಲಲ. 



 



ಲಿಥಣಆನಯಾದಿಂದ ಹೆೊರ ಬ್ಬೋಳುವ ವೆೋಳ  ೆಸರ್ಮೋಪಿಸಣತ್ತತತ್ಣತ. ರೆೋಲೆೆ ಪಾಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನ ಮೋಲೆ 
ಮಲಗಿದ ನರಾಶರತ್ರಣ ನನನ ತ್ಂದೆಯ ಸಣತ್ತಲಣ ಮಣನಣನಗಣೆತ್ತತದದರಣ. ಅವರಲಿಲಯ ಕ್ೆಲ ಜನ ತ್ಂದೆಗೆ 
ತೆೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದಣ ಸಣತ್ಣತ ಹಾಕಿ ಜನರನಣನ ತ್ಡೆಯಣತ್ತತದದರಣ. ಈಗ ತ್ಂದೆಯ ಹತ್ತತರ 
ಕ್ೆೋವಲ ಸಹಿ ಬರೆದ ಕ್ಾಡಣಿಗಳಷೆುೋ ಇದದವು. ಅವುಗಳನೆನೋ ಅವರಣ ಹಂಚತೆೊಡಗಿದರಣ. ರೆೋಲಣ 
ಪಾಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನ ಹೆೊರಗೆ ಓಡತೆೊಡಗಿತ್ಣ. ಜನ ಕಿಟ್ಕಿಯನಣನ ಹಿಡಿದಣ ಓಡಣತ್ತತದದರಣ. ನನನ ತ್ಂದೆ 
ಕ್ೆೈಯಲಿಲದದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಾಗದದ ಸಣರಣಳೆಯನೆನೋ ಎಸೆದಣಬ್ಬಟ್ುರಣ. ಎಲಲರೊ ಬಹಣ ಅಚಿರಿಯಿಂದ 
ನಮಮನಣನ ಬ್ಬೋಳಕೆೆಟ್ುರಣ. ನಾವು ನಮಮನಣನ ಎಂದಿಗೊ  ಮರೆಯಲಾರೆವು ಎಂದಣ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು 
ಹೆೋಳುತ್ತತದದವು.  
ನಾನಣ ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ನೆೊೋಡಣತ್ತಲಿದೆದ. ಲಿಥಣಆನಯಾ ಮತ್ಣತ ನರಾಶರತ್ರಣ ಕ್ಾಣ್ದಾದರಣ. 
ಇವರನಣನ ಇನೆೊನಮಮ ಎಂದಾದರೊ ನಾವು ನೆೊಡಬಹಣದೆೋ?  
“ನಾವೆಲಿಲ ಹೆೊಗಣತ್ತತದೆದೋವೆ?” ನನನ ಸವಾಲಣ. 
“ಬಲಿಿನಕ್ೆೆ ಹೆೊಗಣತ್ತತದೆದೋವೆ.” ತ್ಂದೆಯ ಉತ್ತರ. 
ಚಿಯಾಕಿಗೆ ಮತ್ಣತ ನನಗೆ ಹೆೊಸ ಜಾಗಕ್ೆೆ, ಅದರಲಿಲಯೊ ದೆೊಡು ನಗರಕ್ೆೆ, ಹೆೊಗಣವದಣ 
ಎಂದರೆ ಬಹಣ ಇಷ್ು.  ತ್ಂದೆಯನಣನ ಕ್ೆೋಳಲಣ ನನನ ಹತ್ತತರ ಸಾಕಷ್ಣು ಪರಶ್ೆನಗಳದದವು. ಆದರೆ 
ತ್ಂದೆ ತ್ೊಕಡಿಸಣತ್ತತದದರಣ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಣಚಿಿದದವು. ನನನ ತಾಯಿ ಹಾಗಣ ಚಿಕೆಮಮ 
ಕೊಡ ದಣಿದಿದದರಣ. 



 



 
 

ನಾನೋಗ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನಣನ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಆ ಮೊವರಣ ಏನಣ ಮಾಡಣತ್ತತದದರಣ 
ಹಾಗಣ ಅದಕ್ೆೆ  ಇಷ್ಣು ಮಹತ್ೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೆೊಟಿುದದರಣ ಎಂಬಣದಣ ಆಗ ತ್ತಳದಿರಲಿಲಲ. 

ಈಗ ಇದೆಲಲ ತ್ತಳಯತೆೊಡಗಿತ್ಣ. 



ಬೀಳಕ್ೊಡುತ್ತ.... 

ಲಿಥಣಆನಯಾದ ಕ್ೌನಸ ನಗರದಲಿಲ 1940 ರಲಿಲ ನನನ ತ್ಂದೆ ಏನಣ ಮಾಡಿದರಣ ಎಂಬಣದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಣವಾಗ ಅವರ ಬಗೆೆಯ 
ನನನ ಆದರವು ಹತ್ಣತ ಪಟ್ಣು ಹೆಚಾಿಗಣವದಣ. ಸಾವಿರಾರಣ ಜನರ ರ್ಜೋವವನಣನ ಅವರಣ ಉಳಸಿದರಣ. ಇದನೆನಲಲ ನೆನೆದಾಗ ಕಣ್ಣತಂಬ್ಬ 
ಬರಣವವು. ಅದರಲಿಲ ನನನ ಪಾಲಣ  ಕೊಡ ಇತ್ಣತ ಎಂಬಣದನಣನ ನೆನೆಸಿದಾಗ ನನನ ಎದೆ ತ್ಣಂಬ್ಬ ಬರಣವದಣ. 
ನನನ ತ್ಂದೆ ಆಗ ತೆೊೋರಿಸಿದ ಧೆೈಯಿವನಣನ ನೆನೆದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮಮಯಣಂಟಾಗಣತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನನ ಶ್ಾಸನಕ್ೆೆ ಇದರ 
ಪರಿವೆ ಇರಲಿಲಲ. ಕ್ೌನಸ ಬ್ಬಟ್ು ಮೋಲಿನ ದಿನಗಳು  ಬಹಣ ಕಷ್ುದಾದಗಿದದವು. ನಮಮನಣನ ಸೆೊೋವಿಹಯತ್ತತನ ಕ್ಾೂಂಪದಲಿಲ 18 ತ್ತಂಗಳು 
ಬಂಧಿಸಿ ಇಟಿುದದರಣ.  ಅಲಿಲಂದ ಜಪಾನಕ್ೆೆ ಮರಳ ಬಂದಾಗ ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನವು ನನನ ತ್ಂದೆಗೆ ರಾರ್ಜೋನಾಮ ಕ್ೆೊಡಲಣ 
ಒತಾತಯಿಸಿತ್ಣ. ಆನಂತ್ರ ನನನ ತ್ಂದೆ ಸಾಕಷ್ಣು ಸಥಳಗಳಲಿಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದರಣ. ಕ್ೆೊನೆಗೆ ಒಂದಣ ಎಕ್ೆೊುಪೋಟ್ಿ ಕಂಪನಯಿಂದ 
1976ರಲಿಲ ನವೃತ್ತರಾದರಣ.  
ನನನ ತ್ಂದೆ ಲಿಥಣಆನಯಾದಿಂದ ಸಥಳಾಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರ ಬಗೆೆ ಸಾಕಷ್ಣು ಚಿಂತ್ತತ್ರಾಗಣತ್ತತದದರಣ. ಜಪಾನ ಹಾಗಣ ಇಸಾರಯಲ 
ಕ್ಾನಣುಲೆೋಟ್ದಲಿಲ ತ್ಮಮ ವಿಳಾಸವನಣನ ಬರೆದಿಟಿುದದರಣ. ಕ್ೆೊನೆಗೆ 1960 ರಲಿಲ ಸಣಗಿಹಾರಾದ ಸಂಕಟ್ದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ರ್ಜೋವ 
ಉಳಸಿಕ್ೆೊಂಡ ಕ್ೆಲವರಣ ಅವರನಣನ ಸಂಪಕಿಿಸಿದರಣ. ಅವರ ಹತ್ತತರ ನನನ ತ್ಂದೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕ್ೆೊಟ್ು ವಿಹಸಾ ಕ್ಾಡಣಿಗಳು ಇದದವು. 
ಅವರೆಲಲರಣ ಅದಣ ಒಂದಣ ಸಂಪತ್ತತದದಂತೆ ಸಣರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಇಟಿುದದರಣ.  
1969ರಲಿಲ ನನನ ತ್ಂದೆಯನಣನ ಇಸಾರಯಲದವರಣ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿದರಣ. ಯಾದ ವಾಶ್ೆಮ ಎಂಬ ಹೆೊೋಲೆೊೋಕ್ಾಸು ಪಾರಿತೆೊೋಷ್ಕ 
ಕ್ೆೊಟ್ಣು ಅವರನಣನ ಗೌರವಿಸಿದರಣ. 1985 ರಲಿಲ  Righteous Among Nations ಎಂಬ ಪಾರಿತೆೊೋಷ್ಕ ಅವರಿಗೆ ದೆೊರೆಯಿತ್ಣ.  
ಅವರ ಮೃತ್ರಾದನಂತ್ರದ ಆರಣ ವರಣಷ್ದ ಮೋಲೆ ಅವರ ಜಪಾನದಲಿಲಯ ಹಣಟ್ೊುರಲಿಲ ಜಪಾನ ಶ್ಾಸನವು ಅವರ 
ಸಾಮರಕವೆಂದಣ “ಮಾನವತೆಯ ಗಣಡು” ವನಣನ ಕಟಿುಸಿದರಣ. 1994ರಲಿಲ ಸಣಗಿಹಾರಾದ ಸಂಹಾರದಲಿಲಂದ ಪಾರಾದವರಣ ಈ 
ಸಾಮರಕಕ್ೆೆ ಭೆಟಿು ಕ್ೆೊಟ್ುರಣ.  
1940ರಲಿಲಯ  ಈ ಕಹಿ ಪರಸಂಗಗಳು ಹಾಗಣ ನನನ ಬಳಗದವರಣ ಆಗ ತೆೊೋರಿಸಿದ ಧೆೈಯಿ ಈಗಿನ ಯಣವಕರ  ಪಿೋಳಗೆಗೆ 
ಸೊೂತ್ತಿ ಕ್ೆೊಡಣವಂತ್ಹದಿವೆ. ಉಳದವರ ಬಗೆ ೆಚಿಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾರಣ ಮಾಡಣವ ಬಗೆ ಹಾಗಣ ಉಳದವರ ರ್ಜೋವದ ಬಗೆೆ 
ಆದರವನಣನ ತೆೊೋರಿಸಣವ ಇದಣ ಒಂದಣ ಕತೆ. ಒಬಬ ವೂಕಿತ ಮನಸಣು ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಾಧೂವನಣನ ಸಾಧೂವಾಗಿ ಮಾಡಲಣ 
ಶಕೂವಾಗಣತ್ತದೆ ಎಂಬಣದನಣನ ತ್ತಳಸಣವ ಈ ಕತೆ.  
 

– ಹಿರ್ ೀಕಿ ಸುಗಿಹಾರಾ 



 
 

ಆಶರಯ ಬೆೋಡಲಣ ಬಂದ ಹಕಿೆಗೆ ಬೆೋಟೆಯಾಡಣವ 
ಬೆೋಟೆಗಾರ ಕೊಡ ಕ್ೆೊಲಲಲಾರ.  

- ಜಪಾನದ ಒಂದಣ ಗಾದೆ     

 


